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POWIAT STR Z E LE C K I

By³ sobie komin

Po tornadzie
dok. ze str. 1

Mieszkañcy okolic ul. Stra¿ackiej
w Strzelcach Opolskich z pewnoci¹
zauwa¿yli prace prowadzone w
Domu Pomocy Spo³ecznej po³o¿onym przy tej ulicy. To dopiero pierwsza czêæ inwestycji, która ostatecznie zakoñczyæ ma standaryzacjê tej
jednostki.
W roku bie¿¹cym wyburzono
czeæ zbêdnych zabudowañ (co zapewni mieszkañcom DPS wiêcej przestrzeni i zieleni na w³asnej posesji)
dobudowane zostanie nowe skrzyd³o
budynku g³ównego (DPS zyska
wreszcie windê) oraz zmieniony zostanie dach budynku z p³askiego na
skony (zgodnie z wymogami planu
zagospodarowania przestrzennego).
Znikn¹³ ju¿ równie¿ charakterystyczny element budynku  potê¿ny stalowy komin. Znikn¹³ i nigdy nie wróci  zast¹pi go bateria paneli solarnych wspomaganych kot³em gazowym.

To plany na ten rok, a w przysz³ym zmodernizowane zostanie
wnêtrze budynku, wymienione instalacje, wyposa¿enie, wymienione okna
i ocieplone elewacje.
Zapowiada siê interesuj¹co, niestety taki zakres prac wymaga nak³adów. Na dzieñ dzisiejszy wyceniono
je ogólnie na ponad 4 000 000 z³otych! Oczywicie realizacja nie by³aby mo¿liwa bez pozyskania zewnêtrznych rodków. W roku bie¿¹cym 50 % kosztów standaryzacji
pochodziæ bêdzie z dotacji celowej z
bud¿etu pañstwa (to niemal
1 000 000 z³otych). W roku 2009
powiat ubiegaæ bêdzie siê o kolejne
900 000 z³otych wsparcia w ramach
dzia³ania 4.3 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Na efekt ostateczny przyjdzie
poczekaæ jeszcze rok, ale chyba warto.

Trzymajmy kciuki za ORLIKA

10 padziernika - tu na razie jest ciernisko
Pisalimy ju¿, ¿e rzutem na tamê uda³o siê zakwalifikowaæ Powiat
Strzelecki do tegorocznej edycji rz¹dowego programu Moje boisko 
ORLIK 2012. Po nie³atwym starcie
prace ruszy³y pe³n¹ par¹. Postêpy
jakie mo¿na zaobserwowaæ od 10 padziernika (raptem 15 dni roboczych)
napawaj¹ optymizmem. To wa¿ne bo
zadanie powinno byæ zakoñczone
jeszcze w bie¿¹cym roku  takie s¹

za³o¿enia programu. Pewnym ryzykiem jest mo¿liwoæ nag³ego nadejcia zimy (chodzi o brak mo¿liwoci
prowadzenia wielu prac w ujemnych
temperaturach, pamiêtajmy, ¿e nawierzchnie budowanych boisk bêd¹
syntetyczne i wymagaj¹ zachowania
cis³ego re¿imu technologicznego).
Wiec trzymajmy kciuki za pogodê, ¿eby nasz Orlik zadomowi³ siê w
Strzelcach jeszcze w tym roku.

Wielka odbudowa

temu, kto ma prawo w³asnoci domu.
Tymczasem okazuje siê, ¿e jest kilku
w³acicieli, w dodatku w ró¿nych proporcjach, albo w ogóle nikt nie stara³
siê uregulowaæ prawa w³asnoci,
mimo ¿e mo¿na to by³o zrobiæ od 25
lat  mówi wiceburmistrz Strzelec
Opolskich Maria Feliniak. - Wszystko trzeba teraz nadrobiæ, ale to trwa.
Pomagamy na przyk³ad pisaæ wnioski do s¹du, ale rozprawa musi siê
odbyæ, a potem trzeba czekaæ 21 dni
na uprawomocnienie wyroku o nabyciu spadku. A czasu nie ma. Z ustawy o finansach publicznych wynika,
¿e rodki na pomoc spo³eczn¹ i rodki rz¹dowe musz¹ zostaæ rozliczone
do koñca grudnia tego roku. W tym
samym czasie musimy rozliczyæ siê
z gminami, które udzieli³y nam pomocy.
 A deklaracje rz¹du, ¿e mo¿na bêdzie te pieni¹dze wydawaæ do koñca
czerwca 2009?
 Na razie to tylko propozycja.
Wnioski burmistrzów za porednictwem wojewody do Ministra Finansów o przesuniêcie tych rodków
jako niewygasaj¹cych na pewno zostan¹ z³o¿one, ale czy taka w³anie
bêdzie ostateczna decyzja  trudno
w tej chwili powiedzieæ. Wierzê, ¿e
opinia sejmowej komisji finansów
bêdzie przychylna, ale to Rada Ministrów musi wypowiedzieæ siê w tej
sprawie. By³oby dobrze, gdyby tak
siê sta³o, bo przecie¿ trudno kupowaæ wersalkê, gdy nie ma siê dachu.

Nie mogê narzekaæ na
pomoc  mówi pan Henryk.
- Ale jeszcze czekamy na
orzeczenia rzeczoznawców
budowlanych. I tak nie da siê
odtworzyæ tego, co zosta³o
w³o¿one w dom, którego
dzi nie ma: nie tylko pieniêdzy, ale i ogromu pracy
przez 14 ostatnich lat. Dom
przeszed³ remont kapitalny
w 2005 roku i od tamtego
czasu zacz¹³em p³aciæ wy¿sz¹ sk³adkê, ale firma ubezpieczeniowa jakby tego
wszystkiego nie uwzglêdni³a i nie wyp³aci³a pe³nej stawki  dodaje.

Balcarzowice z daleka i z górki
wygl¹daj¹ jak jeden wielki plac budowy. Ale z daleka inny jest widok ni¿
z bliska.
Pani Gra¿yna Sprancel mieszka z córk¹ w kontenerze.
 Dwie kobiety niewiele zdzia³aj¹
 mówi. - Mieli przyjechaæ i budowaæ, burmistrz za³atwi³ firmê, ale na
razie w miejscu, gdzie ma stan¹æ dom,
w wykopie stoi woda. W¹tpiê, czy
przed zim¹ du¿o zd¹¿¹ zrobiæ. Najpierw niechby przyszli wodê wypompowaæ. Co bêdzie zim¹? Póki siê
da, nie mylê o przeprowadzce do
rodziny w Ujedzie, stamt¹d zreszt¹
dalej córka mia³aby do szko³y w
Strzelcach.
Z kolei rodzina Henryka Leksego wybra³a busa za mieszkanie. £atwiej go ogrzaæ, ni¿ kontener.
Zreszt¹ ju¿ szykuje siê pokój w budynku gospodarczym, który mniej
ucierpia³ w wichurze, ni¿ dom mieszkalny i szybciej zostanie odbudowany.
 Zimê jednak czteroosobowa pañstwo Leksy (rodzice, 8-letni syn i 15letnia córka) spêdz¹ w domu Arka,
wyprodukowanym w firmie Adamietz. Ma on stanowiæ znacznie
lepsz¹ alternatywê dla poszkodowanych w czasie klêsk ¿ywio³owych ni¿
mieszkalny kontener. Po pierwsze
jest znacznie wiêkszy  ma prawie
28 m kw., podczas gdy kontener tylko 10. Ma te¿ ³azienkê i WC (kontenery sanitarne stoj¹ oddzielnie). Jest
ocieplony, no i ³atwo go przewoziæ.
Do przeprowadzki jednak trochê czasu zosta³o.

Krystyna i Józef Wróblowie z
Sieroniowic te¿ czekaj¹ na ostateczne oszacowanie szkód. Pani Krystyna mówi krótko: - Muszê patrzeæ
optymistycznie w przysz³oæ. Nie
mam innego wyjcia  tak muszê sobie to wszystko wyt³umaczyæ.
£atwo nie jest. Pomoc jest, materia³y
s¹, gorzej z firmami budowlanymi.
Te¿ w³aciwie s¹, ale maj¹ takie odleg³e terminy...
 W B³otnicy Strzeleckiej ca³y
czas trwa wycinka drzew i oczyszczanie zniszczonego parku. A i uszkodzone domy siê odbudowuj¹. I rozbudowuj¹. Jak u pana Grzegorza
Karbowskiego. - Trochê dom powiêkszamy i dobudowujemy piêtro.

Pani Krystyna Janota
z Zimnej Wódki ju¿ wie,
¿e nie starczy na wszystko.
- Bêdziemy robiæ tyle, na
ile nas bêdzie staæ. Bo tak
naprawdê tu trzeba wielu
tysiêcy, jak u ka¿dego. Mielimy jeszcze dostaæ pieni¹dze rz¹dowe, ale ci¹gle czekamy. A tu wszystko jest takie drogie... Drewno pod
dach kosztuje, dach kosztuje, ale
przyda³oby siê te¿ okna powymieniaæ, bo wprawdzie z zewn¹trz nie
widaæ, ale po deszczu woda z nich
po prostu siê leje. Stodo³ê do gruntu
zwia³o, bramy metalowe posz³y, podobnie gara¿ blaszany odfrun¹³.
Gdzie? Nikt nie wie.

Zimna Wódka
Kredyt trzeba bêdzie wzi¹æ, bo koszty s¹ za du¿e, bez niego siê nie obejdzie. Ale teraz i tak wszystkiego siê
nie zrobi. Przed zim¹ chcemy zd¹¿yæ doprowadziæ do surowego stanu, plus okna i kominy.
 I on, i inni moi rozmówcy, podkrelaj¹, ¿e s¹siedzi bardzo pomagali
przy usuwaniu szkód. I niewielu w³aciwie narzeka na to, jak id¹ teraz
prace. Faktem jest, ¿e gdzie tam fachowcy mogliby pracowaæ d³u¿ej, bo
jeszcze doæ d³ugo jest jeszcze jasno,
¿e gdzie indziej mog³oby pracowaæ
ich wiêcej, ale có¿... Za to gdzie indziej budowlañcy pracuj¹ do pónych godzin wieczornych, bo przecie¿ przychodz¹ tam dopiero po fajrancie.
 Wszystko to potwierdza wczeniejsze s³owa przewodnicz¹cej rady
so³eckiej w B³otnicy Edyty Janoty,
która mówi³a, ¿e skarg nie powinno
byæ, bo wszystko idzie w dobrym
kierunku. Jedni odbudowuj¹ siê szybciej, inni wolniej, ale jednak popiech
jest bardziej widoczny.
M. Górka

Balcarzowice - zamiast fundamentów jeszcze stoi woda

24 padziernika - dojrzeæ ju¿ mo¿na zarysy boisk

Góra¿d¿e nie mog³y zostaæ obojêtne
W zwi¹zku z tragedi¹, która w
sierpniu br. dotknê³a wielu mieszkañców Ziemi Strzeleckiej, Grupa Góra¿d¿e przekaza³a do dyspozycji starosty powiatu Strzelce Opolskie materia³y budowlane, jak równie¿ pomoc finansow¹ na rzecz osób poszkodowanych o ³¹cznej wartoci
ok. 120 tys. z³otych. Jako pomoc w
odbudowie zniszczonych budynków
mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury do dyspozycji starosty

strzeleckiego oddano: 200 ton cementu, 300 ton ¿wirów oraz 500 ton piasku. Materia³y by³y wydawane na
podstawie pisma/upowa¿nienia z
podpisem Starosty.
- Szeroko rozumiana wspó³praca
ze spo³ecznoci¹ lokaln¹, reagowanie
na potrzeby otoczenia i pomoc potrzebuj¹cym s¹ elementem misji Grupy Góra¿d¿e Cement SA, która jest
firm¹ spo³ecznie odpowiedzialn¹ i od

lat wspiera liczne inicjatywy o charakterze spo³ecznym oraz charytatywnym.
Tym bardziej, w obliczu tragedii,
która w sierpniu br. wstrz¹snê³a naszym regionem Grupa Góra¿d¿e, najwiêkszy na Opolszczynie producent
materia³ów budowlanych, nie mog³a
pozostaæ obojêtna na potrzeby poszkodowanych przez tornado - uzasadnia Andrzej Balcerek, prezes Góra¿d¿e Cement SA .

